
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  حمتويات الشريط:
  .)00:03:03( من له أن ينتقد املتون؟ - 1
 هل من العلماء من قال بالتفريق بني منهج املتقدمني ومنهج املتأخرين؟ - 2

)00:15:02(.  
  .)00:19:04(ملاذا حد الدار قطين االجتهاد؟  - 3
  .)00:24:25(علم الدراية ينقسم إىل قسمني.  - 4
ا أحد من املتقدمني؟  هل - 5 ا املتأخرون ومل يقل  هناك مسألة يف علم احلديث أخذ 

)00:25:15(.  
مناقشة بعض املسائل اليت فرقوا فيها بني منهج املتقدمني ومنهج املتأخرين كالتدليس  - 6

  .)00:26:53( واإلختالط وحتسني األحاديث والشذوذ والتفرد والنكارة وزيادة الثقة.
 ن َسبَـَر مرويات الراوي من أجل احلكم عليه وخاصة الرواة املختلف فيهم؟ما حكم م - 7

)00:30:26(.  
هل كلمة احلسن يف احلديث احلسن ليست وصف للسند وإمنا هو صالحية العمل  - 8

  .)00:35:28( باحلديث، نرجوا التفصيل يف ذلك؟
 ).صحيحالت ،الشذوذ ،كالم علي حسن يف بعض مسائل املصطلح (الضعف الشديد  - 9

)00:43:42(.  
   

  
  

  
  

  



 بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم. احلمد هلل والصَّالة والسَّالم على رسول هللا. أمَّا بعد: 

فهذا أحد أشرطة سلسلة اهلدى والنُّور؛ ِمن الدروس العلميِّة والفتاوى الشرعيِّة؛ لشيخنا 
 .-ونفع به اجلميع - هللا حفظه-  احملدِّث العالَّمة: حممد ناصر الدِّين األلباىنّ 

  قام بتسجيلها والتَّأليف بينها: حممد بن أمحد أبو ليلى األثرّي.
  . ثاين واخلمسني بعد املائة الثامنة على واحدالأخوة اإلميان! واآلن مع الشريط: 

  ). من ِبدع احملَدثني على احملدِّثنيحتت عنوان: (
ان ألف وأربعمائة وستة عشر مت تسجيل هذا اجمللس يف الثامن والعشرين من شعب

) هـ املوافق للتاسع عشر من الشهر األول ألف وتسعمائة 1416/  8/  28هجري (
  ) م.1996/  1/  19وستة وتسعني ميالدّي (

    
طلب منهم أن يكتبوا ليصبح الشباب  :- !يا شيخ- أقول  السائل:

يقول من  ،ىسمَّ وإىل أجل غري مُ  ،اإن شاء هللا غدً  فقالوا:ة؛ على بصري 
  .مبنهج املتقدمني واملتأخرين

هللا السعد  أنا كتبت لعبد -شيخنا-  حىت نضبط املوضوع تأكيدًا لكالمك علي حسن:
  .قبل حوايل مثان سنوات ،شعاعه شعَّ  - يقال كما-أسأله فيها عن منهجه أول ما  ،رسالة

  !ما شاء هللا الشيخ األلباين:
 ،جبواب من ذلك احلني ئينفلم جي ،وتعارف وكذاة ودود ةولطيف ةرساله طيب علي حسن:

سلم على  يقول له: ،قبل أربع سنوات باعث يل مع واحد أردين كان يشتغل هناك بالرياض
رواية أيب الزبري  وانتظر شرح املنهج يف مقدمة كتاب سينزل يف ،وصلت الرسالة :وقل له ،فالن

  .ا الكتاب إىل اآلن ما نزلوأيضً  ،عن جابر
أصبح  ،م احلديثميد هو الذي ندرس عنده علا شيخ! شيخنا الشيخ سعد احلُ ي السائل:

حىت كتب  ؛بعد أيام ،: بعد أسبوعفيقول ؛لسفطلب من السعد جما ،ةلأعنده هذه املس تضج
من قال  ،يف احلديث ةأو علماء البدع ةالسنله كتابات: من قال من العلماء السابقني علماء 

  .اومل جيبه على هذا أبدً  ،ةاألسئل أعطاهف ؟ذا املنهج وهذا التفريق

من له أن ينتقد  - 1
 ).00:03:03(املتون؟ 



  هذا جهلهم! ،هذا منهجهم الشيخ األلباين:
إال  ؛وال نتصدر فيه ،ال نبالغ فيه ،إذا كنا نقول هذا األمر -!يا شيخ- ةواملصيب السائل:

فهؤالء ما ذنبهم  ،واخلمسني ةواملائ ،ةنده فوق املائهللا السعد حيضر ع ملا نعلم أن الشيخ عبد
  ؟!لكوا هذا املنهج اخلطر يف احلديثأن يس

وهم بال - خياطب هؤالء الطلبة الذين حوله  اأنا كنت مسعت له شريطً  الشيخ األلباين:
  هتمام والعناية بنقد املتون.بأنه جيب اال - اشك ال يعلمون شيئً 

  أنا مجعت. -!يا شيخ- ةمسجل أيوه! السائل:
أهم  - شيخنا- مث اختار  ؛لسعدمن أشرطة ا ةأخونا رياض مسع عدة أشرط علي حسن:

  ألن الشريط بيجوز يتعب. ؛النقاط ليسهل عليك مراجعتها
هذا نقد املتون بالكاد  ا من هذا. قلت: يا ويله!أنا كنت قرأت شيئً  الشيخ األلباين:

  .اوهو يذيع هذا بني الطلبة الذين ال يفقهون شيئً  ،يستطيع أن ينهض به كبار علماء احلديث
الب املثل العريب يف هذا الزمان يصدق فيه على كثري من الناشئني من الطُّ : أنه ةواحلقيق 
   ."إن البغاث بأرضنا يستنسر" :القدمي

: أو كما قيل ،لصغري يعمل ويتشبه بالنسر الكبريهو الطري ا :- كما تعلمون-والبغاث 
ري قبل أن يريد أن يط": -رمحه هللا- كما يقول احلافظ الذهيب  أو ،"ب قبل أن يتحصرمتزبَّ "

  ."يريش
َنةً ﴿ ةفتن !هللا !هللا ُلوُكْم بِالشَّرِّ َواْخلَْريِ ِفتـْ أصبحنا نشكو  ؛.كنا نشكو من اجلمود1﴾َونـَبـْ

  من الفلتان واالنطالق بدون حدود وال قيود.
 مدينة احلصن هذه اليت يفكنا يف جملس   ،أذكر لكم كلمة قبل سنوات أقول: علي حسن:

  ."جتهاد األهوجاملنضبط خري من اال قليدإن الت" فقلتم: ،عند إربد
  صحيح. !وهللا ،صحيح الشيخ األلباين:

                                 
 ].35[األنبياء:  1



...2  
ما سكت  هو يقول: ،هو له طريقه يف النقاش ،ا أقاطع كالمكمبدون  !يا شيخ السائل:

 يقول ابن حجر: )؛نتائج األفكار(ويستدل بعبارة ابن حجر يف  عنه النسائي فهو صحيح؛
هللا  قلت للشيخ عبد ؛"ضى أنه صحيح عندهتومل يذكر له علة فاق ،ذكر هذا احلديث النسائي"

هل هي من  ،سكت عنه النسائيفهل أحاديث الطري  هذا ما يقتضي كل هذا األمر؛ السعد:
  فيجمع بني هذا وهذا. ؛فيعطينا عبارة مطاطة ؛"ليس الغالب" فيقول: ؟هذا الباب

  ديت.هدنا فيمن ها !اللهمَّ  ،نعم ،نعم الشيخ األلباين:
هو يعقد  - اآلن- ينظرون إىل الشيخ  ،يف الرياض أصبحوا حمتارين !يا شيخ السائل:

عنده حفظ يعين - مث يسرد  اري بسنده؛مَّ هللا بن الصديق الغُ  حدثتا شيخنا عبديقول:  ؛أمايل
حيضر  ميد ماشيخنا سعد احلُ  أما ؛فيحضر عنده حوايل مائتني ؛لكن هذا ما يربر -عجيب

اها كلها؛تدريب الراوي( و )ألفية السيوطي(يف التأصيل يف املصطلح من عنده إال عشرة   ) أ
ذات لاقرؤوا السلسلة ال  ،حضروا اجملالسا :هلم نقول ؛فأصبحوا حمتارين )؛فتح املغيث(حىت 
ما فيه منهج  ،ما فيه استقراء يقولون: )؛فتح املغيث(واقرؤوا  ،ر يف السلسلةقرَّ لكن ملا يُ  ؛األلباين
م. ،هذا مجود هذا غموض، ،دمنياملتق   وهذه عبارا

  هللا املستعان. الشيخ األلباين:
اليت ال يوجد  ة،ء والسرب يف هذه األزمان املتأخر شيخنا كلمة دعوى االستقرا علي حسن:
إال النزر  ؛ثنني من كتب أهل احلديثديث املشتغلني به سوى الواحد واالبني أيدي أهل احل

  ؟ستقراء والتتبع والسرببكلمة اال طيعون أن يطلقوا ألسنتهميست -يعين- كيف   ،اليسري
  .نعم !إيه .األهواء واجلهل ،وتصم األهواء تعمي الشيخ األلباين:

                                 
أن الكالم الوارد هو كالم السَّعد، ولم  -رحمه هللا-حدثت مناقشة بين الشيخ والسائل؛ ليتأكد فيها الشيخ  2 

يضف السائل عليه شيٌء مطلقًا، وقد أبدى السائل ملحوظة، وهو أن السعد ضعيف نحويًا، وأن الكالم بتمامه للسعد، 
 مه.ولم يضف هو إال اسم الشريط أو رق

 



أن الوعي العام غري منتشر بني  الكربى: ةبعض الشباب من سوريا؛ املشكل ئينجا
لم ظنوا أنه أن كل من تك ؛ةكون عندهم ثقافة شرعية أو حديثياملسلمني بغض النظر أن ي

 طرح علي هذا الشاب من سوريا سؤاالً  ؛نعم ةالتفكري والسذاج يف ةالبساط :هذا معناه عامل؛
أن ( :ليةبعض الناس اليوم؛ أو قبل هذا يقول: حنن نعرف أن من القواعد األصو  يقول: عندنا

   ؟شو رأيك ة)األصل يف األشياء اإلباح
 ؛"األمر ليس كذلك ،ال يقولون: ةتنبت عندنا ناب" املعروف قال: قلت له هذا هو

 لُّ كُ ((استدل بقوله عليه السالم: و  إمنا الدعم هلذا النفي؛ قال:و  ؛والشاهد ليس جمرد هذا النفي
  )).طٍ رْ شَ  ةَ ائَ مِ  انَ كَ   وْ لَ وَ  ،لٌ اطِ بَ  وَ هُ فَـ  هللاِ  ابِ تَ  كِ ِيف  سَ يْ لَ  طٍ رْ شَ 

: قال ؛ط مل يشرعه الشارعال جيوز وضع شر هذا يثبت أنه  يؤيد بالعكس قلت له: هذا ال
غري  - أوالً -هذه الرواية  :قلت له ))؛كل شرط((بدل  ))كل عقد(( :أنه يف روايةبهو يقول: 

   مل يثبت عكس القاعدة.هذا مث مع ذلك  وخمالفة لرواية الصحيح، ةمعروف
يا - يعين أنتم مشكلتكم أن كل من تكلم ظننتم فيه أنه عامل  قلت: الشاهد من كالمي:

  تموا بكل من يتكلم. ال - !أخي
ألن ؛ " منطلق من مكةيد أن فكر "املتقدمني واملتأخرينأثبت الشيخ سعد احلم السائل:

ذا  فكل من أتى ،" واحلديث إىل آخرهعلوم احلديثأعطيناه رسائل املليباري "نظرات يف 
   .يف مكة ةاملنهج كانت له دراسة مسبق

أنا  أربعة أيام. خاللض جمرد ما تنزل تنفذ النسخ لرياكتب املليباري يف ا  -!يا شيخ-اآلن 
   .- كما يقولون- ستقراء التتبعت هذا من خالل ا

كان مدرس يف دار احلديث   ،مقيم يف اجلزائر ، اآلنعامل من اهلند - الظاهر-  زة املليباريمح
 ،حىت تطايروا فيه) نظرات جديدة يف علوم احلديث( جمرد ما نزل :- !يا شيخ-فأقول  يف مكة،

  . ةألنه صرح صراح ؛وأصبح كأنه كشف ما يكنونه هم من مناهجهم
  هللا املستعان! ة!وافق شن طبق الشيخ األلباين:



يعين التفريق بني منهج املتقدمني : - 3رًدا على سؤال ُسِئَله من أحد احلضور– السائل
  ...ومنهج املتأخرين، يعين مبعىن أصح ال يعتدون بكتب املصطلح و

   - !أستاذ يا- هذه ظاهرة جديدة  :الشيخ األلباين
   اآلن يف السعودية عبد هللا السعد. هذا كاملوجود أحد احلضور:

أشرطة أحد الدعاة إىل هذا  - رياخله يهللا جيز - مستنسخ األخ  ،هذا هو الشيخ األلباين:
   .- اال بد مسعتم عنه شيئً - هللا السعد  عبد :املنهج املنحرف! الشيخ

   قلت لألخ:
   .يف هذا العلم - أوالً - افه حنر اأنه من 

يلقن الطالب الذين  .- مما ينايف احلكمة اوهذا طبعً - اوعدم وضع الشيء يف حمله ثانيً 
منا جيب أن ننقدها وإ ؛بأسانيدها نقتصر على نقد األحاديث حيضرون حلقته بأنه ينبغي أال

ا أيضً مب ن كبار حنن ال نشك أيعين  ؛والعلمانينيهذا منهج املاديني  !للشرع هذا ختريب ،اتو
إن   [فأين] فوين ،ن كان عندهم قدرات وعندهم مربراتلك ؛كانوا ينقدون املتونأئمة احلديث  

دئون مثل هذا اهلدم الصريح فكيف يلقن هؤالء املبت ؟!من الناشئني اليوم - وال غريه- كان هو 
   ؟!نقد املتون ،ةللسن

 - يعين حقيقةً - اخلي" وهذا تعبري"النقد الد :إلصطالح الغريباب هذا الذي يسموه اآلن
   .هدم من الداخل

  عن قضية نقد املتون هنا. - يا شيخ!-يدندن  السائل:
  هذه. ةنكر أحاديث صحيحة يعين من الطريقوهو أ الشيخ األلباين:

    
اآلن يف الرياض  اخصوصً  ،بعض األسئلة لتوضيح هذه املسألة عندنا !يا شيخ :السائل

ومنها  ،فأوردنا بعض األسئلة ؛فأصبح مجلة من الشباب متذبذب ؛ا املنهجهم الذين يتبنون هذ

                                 
 كأنه يسأله عن الكتاب المذكور للمليباري. 3



 ."أعرضوها على الشيخ ناصر" :قال ؛أسئلة الشيخ سعد

  السؤال األول:
ال خيفى على فضيلتكم ما يرتدد يف أوساط طلبة علم 

"منهج املتقدمني  :احلديث يف هذا الزمن من إثارة ملا يسمى
   ."واملتأخرين

  ؟سابقنيهذه الدعوى من العلماء ال أثار اأحدً  -بارك هللا فيكم- تعلمونفهل  أوًال:
عموم  بل أعتقد أن هذا التفريق هو مما يدخل يف ،ال :جوايب على ذلك الشيخ األلباين:

ا  ))،ارِ  النَّ ِيف  ةٍ لَ الَ ضَ  لُّ كُ وَ  ،ةٍ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ كُ : ((-عليه الصالة والسالم- قوله  ولست أعين أ
؛ و املقصود من هذا احلديث وأمثالهألن هذا املعىن احملدد ليس ه ؛جمرد أنه أمر حادثبدعة 

 ةفمن هذه احليثي ،- تبارك وتعاىل- ث إىل هللا حدِ مُ ا الْ ثة اليت يتقرب حدَ مُ الْ  :ودمنا املقصإو 
  ؛وليس هذا فقط بل هم أشبه ما يكونون بالذين يتقربون إىل هللا مبا حرم هللا ،هذه بدعة ضاللة

فهي  ةفهذه بال شك معصي ،ور األولياء والصاحلني واألنبياءكالذين يتقربون بالصالة عند قب
فهم حينما يفرقون بني علماء احلديث  ؛ةإىل هللا هي بدع ةتقرب باملعصيلكن ال ةمعصي

م وقفوا  ،اال يعرفه أهل احلديث إطالقً  ااملتقدمني وعلماء احلديث املتأخرين أحدثوا شيئً  ولو أ
ذا لكنهم أضافوا إىل ذلك أ ؛عند هذا اإلحداث فقط لرمبا كان اخلطب سهالً  م يتقربون 

م خيربون السنة ويقضون عليها مبثل "يف الطني بلة: قالزادوا كما يُ مث  ؛اإلحداث إىل هللا " أ
   هذا التفريق.

سن وهو الذي  ،مث مما ال شك فيه أن هذا التقسيم جمرد خاطرة خطرت يف بال أحدهم
ا إىل ما شاء هللافعليه وزرها ووزر من عم ة؛السيئ ةهذه السن - ا عليها قريبً  يقضَ ولعله يُ  ،ل 
  .- تعاىلتبارك و بإذن هللا 

فمن هم علماء احلديث  ،أن هذا التقسيم ال سبيل إىل وضع حدود له :فاملقصود
  ؟!- بعدهمم من منه- حَدثونمُ ومن هم الْ  ،القدامى

هل من العلماء من قال  - 2
بالتفريق بني منهج املتقدمني ومنهج 

 ).00:15:02(املتأخرين؟ 



ألشرطته  ستماعفأنت باعتبارك أنك حديث عهد باال ،هلذا امسعت شريطً  - أظن-كنت 
 ،همسعت كنت قرأت شريطًا له أو  - ننيوهذا من س-يف ذهين  ،أخطأت تذكرين إن أصبت أو

  .- هو كذلك-جيعل اإلمام الدارقطين 
أنا مل أقل  :هذا السؤال فقال -!يا شيخ-دنا عليه أور  :السائل

  كذا.ه
  ؟يش قالإ الشيخ األلباين:

  .الغالب أن من أتى بعد الدارقطين :أنا أقول :قال :السائل
  !؟شوف الكلمات هذه الشيخ األلباين:
ذه الفري :أنا أقول شيخنا أحد احلضور: يبدأ من قاهلا هو الذي  ة،احلد هو بداية القول 

  .ةالعهد اجلديد يف هذه املسأل
  ؟ةلكن شيخنا فيه مسأل :السائل

  تفضل! !آه :الشيخ األلباين
التقسيم الصحيح ليس  :يقول ؛إضافة على التقسيم يفرق -!يا شيخ-املليباري  :السائل

 ،ةوهناك مرحلة ما بعد الرواي ،وايةهناك مرحلة الر  :هو أن نقول ، التقسيم الصحيح:ةثالمثائ
أما  ،إلسناد وعصر الرواية تأخذ باحلفظعصر ا ،هي ما تسمى باملتقدمني اآلن :مرحلة الرواية

اليت قعدوا ما حفظوا  ،سادس وهكذافهي مرحلة إىل من بعد القرن ال :ةلروايمرحلة ما بعد ا
  .وىلولئك يف املرحلة األأ

ا علم احلديث واملصطلح يش معىن هذإ :يعين؛ الحول والقوة إال باهلل :الشيخ األلباين
  ؟!عليه يَ ضِ قُ 

ني أن املتقدم -كما أسلفتم يف كالمكم- هو جيعل فرق :- !يا شيخ- أقول  السائل:
أن  مث هو يقول: ،تغري املنهج - يف الغالب-دارقطين من أتى بعد ال واملتأخرين الفرق بينهم أنَّ 

يف  -وهو مكتوب هنا-صحيح لعلم احلديث من اخلطيب البغدادي وبعده تغري املنهج ال

قطين ملاذا حد الدار  - 3
00:19:04(االجتهاد؟



أما يف الزيادة وما  ،على منهج املتأخرين ةب يف الكفايمنهج اخلطي :، مث يفرق يقولةالكفاي
ا    أنه سار فيها على طريقة املتقدمني. - مل خترج بعد ةوهذه خمطوط-يتعلق 

معىن هذا الكالم أن الرجل أحاط بعلم املتقدمني وعلم  يعين: !أعوذ باهلل :الشيخ األلباين
مبا  امً هو بالكاد أن حييط عل ،م من املتأخرز املتقدِّ تطاع أن مييِّ مث اس ؛املتأخرين يف احلديث

 يف عشرات الكتب. ب املتأخرين فضًال عن أن حييط بعلم املتقدمني املبثوث املوزعر يف كتطِّ سُ 
  .))تَ ئْ ا شِ مَ  عْ نَ اصْ فَ  حِ تَ سْ تَ  ملَْ ا ذَ إِ (( :صدق رسول هللا .هللا املستعان

عندنا يف قسم احلديث يقول أحد املدرسني -الطلبة الصغار يعين قام أحدهم  السائل:
اصل بني املتقدمني واملتأخرين هو ما سطره فأن الفرق ال :- !شيخ يا- قال ينوأصول الد

احلد الفاصل بني املتقدم  قوله: يف مقدمة كتابه أال وهو - الذهيب- صاحب ميزان اإلعتدال 
بعد الدارقطين يف الغالب تغري من أن  وهو يقول: ،فهذا يقوله الصغار ؛ةعام ثالمثائ واملتأخر
املصطلح  واملتأخرين ليس هذا املصطلح عندنا يف التفريق، أن املتقدمني :ي يقولواملليبار  املنهج،

د الذين سطروا محكالبخاري وأ  ة؛هناك مرحلة وهي مرحلة الرواي عندنا يف التفريق هو أن نقول:
وهناك مرحلة أخرى وهي ما يسمى عندنا مبنهج  ،قاموا على الرواية فهؤالء ؛من حفظهم

من مرحلة من  أال وهي مرحلة الرواية تبدأ واملرحلة األوىل: ما بعد الرواية، املتأخرين وهي مرحلة
اية القرن اخلامس اهلجري بعد الصحابة  تبدأ –وهي مرحلة ما بعد الرواية-ألخرى وأما ا ،إىل 

  .هذا من بعد
  ما مثرة هذا التفريق؟ ؟م به جدالً لِّ رة هذا التفريق لو سُ طيب ما مث :لشيخ األلباينا

  اإلحالة على الفهم عندهم. - !يا شيخ- مثرته  :ائلالس
هل كانوا  ،ليس يف كالم الرجل توضيح أن الذين كانوا يف مرحلة الرواية :الشيخ األلباين

ك كانوا ينطلقون يف أثناء حنو ذلو  الً يعدوت اا وترجيحً ا وتضعيفً واية تصحيحً الرِّ  يفلقون ينط
   ؟ديث"يت بعلم "مصطلح احلد ومسُِّ حول هذه العلوم اليت سجلت فيما بع ةالرواي

احلديث انقطع يف القرون  بال شك أن علم رواية ،ةال يوجد توضيح عن هذه الفكر 



: عيني ؛ر يتعرض لبيان مثرة هذا التفريقلعله يف مكان آخ ،لكن ما مثرة هذا التفريق ة؛املتأخر 
فيما  ةلماء الروايؤالء من عه ،- كأصحاب السنن والصحاح وحنو ذلك- أئمة احلديث األولني

م مل يكن عندهم دراي عينل يه ،لتنقُ    ة؟أ
  ال. السائل:

وفلسفة ليس هلا  ة،صف كالم ليس حتته مثر  الكالم، نفإذ ،ةهذه املشكل الشيخ األلباين:
   .اشيء أبدً  ؟ القسيمماذا يستفيدون من هذا الت م،وتوجيه لطالب العل ة،اي

- ة ينقسم إىل قسمني وعلم الدراي ،وعلم الدراية ،ةايا البد من الرجوع إىل علم الرو بينم
   .وعلم أصول الفقه ،علم مصطلح احلديث: -كما هو معلوم

ميكن  هذا ال-  وال شك أن علماء احلديث األولني كانوا على قسمني
  :-إنكاره

ً
 ومنهم من كان حامالً  ،اا بالرواية والدراية معً فمنهم من كان عامل

حقوق هلضم  األن فيه إشعارً  ؛تهجن هذا التقسيمولذلك أنا أس ؛يقةللعلم وهي رواية يف احلق
م كانوا علماء مبا يروونأ ويعرفون ما يروون من صحيح وضعيف وما  ،ولئك الرواة من حيث أ

  شابه ذلك، هللا املستعان.
    

ا املتأخر مل يقهل هناك مسألة علميَّ  :الفقرة الثانية من السؤال :السائل ا ة أخذ  ل 
  ؟يف علم احلديث :أعين ؛ملتقدمني أحدمن ا

 ؛هذا علمي ،أنه يوجد شيء من هذا ال أعتقد الشيخ األلباين:
عض املتأخرين أخذ به ب قدميٌ  أستبعد أن يكون هناك قولٌ  لكين ال

   .هذا ممكن ،مرجحني له على غريه
أن القول يف هذه املسألة وهذا يف احلقيقة الذي أنا أفهمه 

ا  الفقيه حقً جيوز أن يتبىنَّ  أنه كما أنه ال أي: ؛ةمن املسائل الفقهي مسألةقول يف كال  ؛ةاحلديثي
   ؛دمنيسبق إليه من أحد األئمة املتقمل يُ  اثً دَ يف هذا الزمان قوًال حمُ 

ً
 اكذلك ال جيوز ملن كان عامل

راية علم الد - 4
ينقسم إىل قسمني. 

)00:24:25.( 

هل هناك مسألة يف علم  - 5
ا املتأخرون ومل  احلديث أخذ 
ا أحد من املتقدمني؟  يقل 

)00:25:15.( 



ا جيوز م كل،ليه من أحد من العلماء املتقدمنيإ مل يسبقاا جديدً يتبىن رأيً بعلم احلديث أن 
وعلى هذا  ،أما أن يبتدعوا فال .أكثر رأيني أومن  احوا أو يتبنوا رأيً الء هو أن يرجِّ هؤ هلؤالء و 
ا أحد ال أعتقد :أقول   .ممن سبقنا ي مل يقل به أحدأأو ر  ،أن هناك مسألة مل يقل 

    
بني  اأن فيها فرقً  ار الدعوى فيها علىمن القضايا العلمية اليت تث :الفقرة الثالثة السائل:

 - النكارة - الشذوذ -حتسني األحاديث -ختالف اال - (التدليس :املتقدمني واملتأخرين ما يلي
 فَ صِ وُ  يرون أن من فمثًال: ؛)ةاليت ظاهرها الصح تعليل األئمة لألحاديث -التفرد -زيادة الثقه

إال إذا كان  رواه بالعنعنهبالتدليس ال يتوقف عن حديث 
 ،س أسقط منه الواسطةلى أن املدلِّ هناك ما يدل ع
وحيىي بن  لت عن يعقوب بن سفيانقِ ويستدلون بعبارة نُ 

وشبيه بذلك من وصف  ؟معني يف هذا فما رأيكم
  ؟ط أو التغري كأيب إسحاق السبيعيإلختالاب

فنحن مع العلم املسجل يف علم  ؛-بطبيعة احلال- ث دَ ليس لنا رأي حمُ  :الشيخ األلباين
  .أكثر من ذلكوال  ،املصطلح

ملاذا نقبل كل من و  ؟ملاذا نرد كل من عنعن ،أن التدليس - !يا شيخ-هم يقولون  :السائل
  ؟تفرد

  ؟هل يقولون باحلديث احلسن :الشيخ األلباين
  .يقولون باحلديث احلسن -!يا شيخ-نعم  !إي السائل:

عندنا، و دونه ه ؟هل هو كاحلديث الصحيح ،ما معىن احلديث احلسن الشيخ األلباين:
  ؟وعندهم كذلك
  ى بالصحيح.سمَّ عندهم مُ  :السائل

صطالح شوف باال هال، هو هللا فيك ما يهمنا اآلن التسمية بارك ،ال :الشيخ األلباين

مناقشة بعض املسائل اليت فرقوا  - 6
فيها بني منهج املتقدمني ومنهج املتأخرين  
كالتدليس واإلختالط وحتسني األحاديث 

نكارة وزيادة الثقة. والشذوذ والتفرد وال
)00:26:53.( 



لكن من دقة من جاء بعدهم  ؛القدمي كل حديث حيتج به فهو صحيح ويدخل حتته احلسن
 ةب احلقيقحي ما غيَّ ف اصطالأو إختال ،مثل هذا اخلالف قد يكون بني القدامى واحملدثني

   .حسن :وقالوا ،صحيح :قالوا ؛ام دقيقً فليكون تعبريه ،اشيئً  ةالواقع
من  ألن حيشر يف زمرة احلديث الضعيف أكثر معرض هلكن احلديث احلسن يف واقع

فالذي  ؟ذا تنقدون احلديث احلسن مع أنه دون الصحيحامل :هنا يقال هلم احلديث الصحيح،
رد إذا مل يوجد مثًال له تصريف وتعزيز أو مل يكن له شاهد تتبع حديثه فقد ييدلس مثًال في

وهللا  ،هذا من جهلهم يف الواقع ،ملسألة تكون جامدة ما فيها مرونةفهم يريدون ا ،يقويه
  املستعان.

    
م للحكم  :السؤال الثاين السائل: ما رأيك يف سرب أحوال الرواة عن طريق تتبع مرويا

ملختلف وبالذات الرواة ا ،م حبكم قد يوافق قول بعض األئمة يف ذلك الرجل وقد خيالفهعليه
ت ورأينا أنه حسن احلديث عَ بِّ تُ ت مروياته وتُـ ربَِ وإذا ما سُ  ،كشريك القاضي  ؛فيهم وحنوهم

  ؟وهكذا
بل هو بال شك  ؛من هذا التتبع اأرى مانعً  ال :الشيخ األلباين

بشرط أال  :أي ،بالقيد املذكور فيه اا ومقيدً منضبطً  دام يفيد ما
فإذا كان املقصود من  ؛خيرج عن قول من أقوال األئمة املتقدمني

أما أن  ،ا هومَّ عِ آخر فنِ  ه على ترجيح قول علىهذا التتبع ألحاديث الراوي هو أن يساعد
اء ما  ناسبات سو وكما نقول يف كثري من امل ،سبق إليه فقد عرفنا جوابه من قبليبتدع قوًالمل ي

َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما ﴿ :أننا نستدل بعموم قوله تعاىل :اا أو فقهيً كان منها حديثيً 
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُولِِّه َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريً    . 4﴾اتـَبَـنيََّ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ

ليس ألحد من " أنه يقول: -رمحه هللا- ةيخ اإلسالم ابن تيميإلمام شعن ا عندنا نصٌّ 

                                 
  ].115[النساء:  4

بَـَر ما حكم من سَ  - 7
مرويات الراوي من أجل احلكم 
عليه وخاصة الرواة املختلف 

).00:30:26(فيهم؟ 



ويكون  ،اويكون مبتدعً  ،األنه يكون حمدثً ؛ يت بقول خيالف كل أقوال املتقدمنياملتأخرين أن يأ
   ".ا لسبيل املؤمننيخمالفً 

أما أن  ،فسبيل املؤمنني يف املسألة الفقهية الفالنية مثًال فيها قوالن فلك أن ختتار أحدمها
هذا خمالفة لسبيل  للقول اآلخر، اهو موافق أيضً  وال ،فق للقول األولهو موا تأيت بقول آخر ال

   .املؤمنني
زور هل هو من بالنسبة ألكل حلم اجل - كما تعلمون-: الفقهاء منذ أمد بعيد ضربت مثالً 

   :هلم قوالن ،نواقض الوضوء أم ال
   .- ستدالالً او أدليًال - ينقض وهذا هو الصحيح  :أحدمها
 ،زورينقض يستحبون الوضوء من حلم اجل لكن هؤالء الذين يقولون ال ؛ينقض ال واآلخر:

ويف الذي يعرف مبحيي وإمنا تفرد به ذلك الصُّ  ؛قَ وجدنا قوًال مل يقل به أحٌد ممن سبق أو حلِ 
 )كيةلفتوحات املا( :صة كتابه الضخموخبا ،من كتبه افقد كنت بزماين قرأت كثريً  ؛الدين

ويف التصوف ملحد  ،هذا الرجل حيمع بني متناقضات فهو يف الفقه ظاهري جامد !سبحان هللا
من أكل حلم اجلزور فعليه ( وهنا الشاهد فقال: ؛اجلموديف سبق الظاهرية  ،دة الوجوديقول بوح
أمر الرسول  !أي:مل يعتربه من النواقض )!فصالته صحيحة لكنه إن مل يتوضأ أن يتوضأ

حكم مستقل  ،ذا وبني الصالةرتباط بني ها لكن ال ؛ننفذه - نإذ- ء من حلم اجلزوربالوضو 
  ا.متامً 

 أن ال" :ةاحلديث من هذه القاعدة القرآني ننطلق يف الفقه ويف ادائمً  لى هذا حنن نقولع
   ".وإمنا أن يتبع سبيل املؤمنني ؛ننييتبع غري سبيل املؤم

أن يتخذ ذلك  التتبع حلديث الراوي هوو  ستقراءمقصود من هذا اال -نإذ- ن فإذا كا
  .وا هُ مَّ ملتقدمني يف هذا الراوي فنعِ سبيًال لرتجيح قول من أقوال العلماء ا

    
ا ليست حكمً قضية الت السؤال الثالث: :السائل على السند  احسني هناك من يرى أ

و جريان العمل عليه ولكنها تعين صالحيته للعمل أ ؛من حيث النظر يف ثقة الرجال واتصاله



بالتحسني الغرابة  دَ صِ ورمبا قُ  ،يف ضعفًا حمتمالً ععن رتبة الصحيح إىل الض امع كونه منحطً 
 ،املتأخرين وهناك من يرى أن احلسن لغريه وقبول احلديث مبجموع طرقه إمنا نشأ عند ،والتفرد

  ؟فنرجو التفصيل يف هذا
 :قولألكن  ؛التفصيل اآلن ال جمال فيه :الشيخ األلباين

إمنا  -وأنا ال أدري من هو القائل- م هذا الذي يقول هذا الكال
   .يعرف يهرف مبا ال
أنه ما ( :ث احلسن عند علماء احلديث معروفاحلدي

ديث هذا هو احل ،)ضبطه الصحيح إال أن أحد رواته خفَّ توفر فيه كل شروط احلديث 
يطلق احلسن على احلديث  قدأنه  - الذي أشرت إليه من مجلة خلطه-هو خلط  ،احلسن
بل وعلى احلديث  ؛حلسن، قد يطلق الغريب على احلديث اهو العكس هو الصواب ،الغريب

ألن املقصود  ذلك "؛الغرابة قد جتامع الصحة" :ألن علماء احلديث يقولون ؛االصحيح أيضً 
د تفرَّ " :وبني من يشرح فيقول "،ذا حديث غريبه" :فال فرق بني من يقول ،بالغرابة هو التفرد
أهو دون  ،"حديثه صحيح" :د أهو ثقة قلنااملتفرِّ حينذاك حينما ننظر يف  "؛ذا احلديث فالن

   .احلديث حينذاك ضعيف ؛يف احلفظع، قلنا: إنه ض"حديثه حسن" :ا قلناالثقة ضبطً 
   .اد به الغرابة هذا خطأليس احلسن يطلق وير ف ،الغرابة جتامع احلسن والصحة

ألنه ال  يعين؛ له نابع من معني واحد، معني عكرككالم  هذا  ، -يثواملهم أن احلد- 
 ؛لذاته ولغريه - أيضاً -واحلسن  فاحلديث الصحيح ينقسم لذاته ولغريه، ؛يتعرف على املصطلح

لكن احلديث احلسن ؛ اسن مبجموع طرقه هذا يكون أحيانً فقد يكون احلديث أرادوا يقول: احل
ولذلك فاإلمام الرتمذي ولعله من القرون اليت  ؛لذاتهفاملقصود حديث حسن  ؛قَ طلِ إذا أُ 

ومل جياوز القرن  ،ه من تالميذ اإلمام البخاريفإنَّ  ؛على اجليل األول من علماء احلديثيطلقون 
بل لعلي أطلقت القول بأنه  ؛ىل صحيح وحسنإعلى تقسيم احلديث  فهو قد اصطلح ؛الثالث
وإمنا التلميذ الرتمذي  ؛شيخه البخاري هو هذا بأن الذي اصطلح على ةاحلقيق ألنَّ  ؛اصطلح

هل كلمة احلسن يف احلديث  - 8
ا هو احلسن ليست وصف للسند وإمن

 صالحية العمل باحلديث، نرجو
 ).00:35:28(التفصيل يف ذلك؟ 



 ؛ق بني احلديث احلسن لذاته واحلسن لغريهلكنه فرَّ  ؛ع هذا اإلستعمال يف كتابه السننأشا 
ق بني ما إذا كان فرَّ  )العلل الصغرىـ(ب :عرفحيث ذكر يف آخر كتابه السنن، يف العلل اليت تُ 

حديث حسن " :حلديث احلسن لذاتهقول يف افي ؛هلغريه عند اا لذاته أو حسنً احلديث حسنً 
أي: أنه  ؛"حديث حسن" :غريب يقول :قولي أما إذا كان احلديث حسنًا لغريه فال ،"غريب

وقد نص على أنه يشرتط عنده أن ال يكون يف تلك الطرق من هو متهم  ،تقوى مبجموع طرقه
  .واحلمد هلل رب العاملني ،در كفايةذا القو  ،بالكذب

   
  


